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ORATORIEKÖREN I HELSINGFORS

100 ÅR

Aedificant homines evertuntque aedificata.
Ultima coelestum Musica nostra manet.

Människan bygger och själv hon förintar allt vad hon byggde.
Såsom av himlen en rest står blott musiken oss kvar.



100 år!
ORATORIEKÖREN I HELSINGFORS firar sitt 
100-årsjubileum år 2020. Kören grundades år 1920 och 
har under decennier fungerat som ett samlande instru-
ment med en diger och mångsidig verksamhet.

100-ÅRSJUBILÉET FIRAS under devisen 100 firar 100. 
Det här betyder att målsättningen för året är att samla 
en kör med 100 sångare som firar vår 100-åriga kör. 

VI FIRAR HELA ÅRET! Vi firar med två stora och 
magnifika konsertproduktioner. Vi firar med att musi-
cera i mindre ensemble. Vi samlar en stor jubileumskör 
för att fira och vi bjuder in alla intresserade till sing 
along-evenemang för att fira tillsammans med dagens 
oratoriekör.

UTÖVER ALLA dessa festliga tillställningar övar Ora-
toriekören regelbundet i centrala Helsingfors och öpp-
nar upp sin verksamhet för alla som är intresserade av 
att delta i framföranden av storslagna mästerverk. 

VI RIKTAR ETT VARMT TACK till tidigare generatio-
ner som under ett helt århundrade framgångsrikt för-
verkligat körens målsättningar och förvaltat ett värde-
fullt körarv på bästa möjliga sätt. Det är tack vare er 
allas insats som vi idag med ödmjukhet, tacksamhet 
och stolthet får fira Oratoriekören i Helsingfors 100-års-
jubileum!

Välkommen med att förverkliga storverk!

Håkan Wikman
musikalisk ledare



The Peacemakers

ORATORIEKÖREN I HELSINGFORS 
firar redan på vårterminen 2020 stort 
sitt 100-årsjubileum. Två flotta konser-

ter i april utgör terminens huvudproduktioner.

VÅRENS VERK är komponerat av en av gi-
ganterna inom genren grandios, mäktig och 
 meningsfull modern kör- och orkestermusik, 
Sir Karl Jenkins. Hans storverk The Peace
makers (2012) lämnar ingen oberörd. Musik 
har förmågan att andas in harmoni i själen. 
The Peacemakers andas in fredens harmoni.

ORATORIEKÖREN INLEDER ett nytt 
samarbete med den fräscha och nystarta-
de Helsingfors kammarorkester.  Orkestern 
präglas av ungdomlig entusiasm, fördoms-
frihet och seriös musikutövning. I konserter-
na ingår också ljuskonst. Detta för att bidra 
till en ännu starkare helhetsupplevelse. Att 
danskonst dessutom ingår gör att konserter-
na på ett förträffligt sätt är gräns- och genre-
överskridande. 

EN GARANTERAT HISNANDE konstupp-
levelse som för ett ögonblick tar oss bort om 
tid och rum, till fredens och rättvisans hemvist.

Peace!

THE PEACEMAKERS
Sir Karl Jenkins

Torsdag 16.4.2020 19.00
Åbo domkyrka

Lördag 18.4.2020 19.00
Tempelplatsens kyrka 

i Helsingfors

Oratoriekören 
i Helsingfors

Helsingfors 
kammarorkester

INTRESSERAD ATT 

SJUNGA MED?

Terminen startar med 

körperiod 11-12.1.2020

Anmälan öppnar 

10.11.2019 på 

www.oratoriekoren.fi



OK Chamber
 - för den som har tid 
för ännu mera körsång -

ORATORIEKÖREN STARTAR under 
jubileumsåret på prov en mindre en-
semble med namnet OK Chamber. 

Ensemblen ska verka under de tider på året 
då den stora konsertkören inte har verksam-
het. Detta för att svara på efterfrågan från 
koristerna. Verksamheten kör igång som ett 
försök i slutet av vårterminen 2020 med 
 sikte på ett första konsertuppträdande i juni 
2020. Verksamheten är strikt projektinriktad 
och förutsätter ett personligt engagemang 
av sångarna. Verksamheten är självfallet 
även öppen för sångare som inte tidigare 
deltagit i Oratoriekörens verksamhet.

OK CHAMBERs repertoar kommer att 
 fokusera på ny och välklingande kammar-
körsrepertoar, komponerad av internatio-
nellt aktuella tonsättare. Repertoarplane-
ringen är långsiktig med siktet inställt på 
genomförandet av två egna framföranden 
årligen. OK Chamber ska bestå av omkring 
trettio sångare och leds av Oratoriekörens 
ordinarie dirigent Håkan Wikman.

OK CHAMBER startar förutsatt att ett till-
räckligt antal sångare anmäler sig.

OK Chamber

OK CHAMBER
Start 15.3.2020, övning 
i april och övningar i 
slutet av maj 2020.

Uppträdande
Fredag 5.6.2020 19.00
Tempelplatsens kyrka 

i Helsingfors

På repertoaren musik av 
Ola Gjeilo, Pärt Uusberg, 

Eric Barnum, Daniel 
Elder och Matthew 

Whittall

INTRESSERAD ATT 

SJUNGA MED?

läs mer på 

www.oratoriekoren.fi



Jubileumskör

MED ANLEDNING AV körens 
100-årsjubileum vill Oratoriekören 
uppmärksamma körens tidigare 

medlemmar och erbjuda dem en musice-
rande plats i dagens Oratoriekör. 

ÅTSKILLIGA ÄR DE KORISTER som 
under åren på sätt eller annat varit in-
volverade i Oratoriekörens verksamhet. 
Med jubileumskören erbjuds dessa ett 
tillfälle att igen sjunga avsnitt ur några 
av de omtyckta mästerverken som under 
åren funnits på Oratoriekörens konsert-
program. 

SÅ, VÄLKOMMEN MED och sjung 
med dagens Oratoriekör, återupplev den 
 härliga musiken, reflektera över alla de 
stora upplevelser kören genom åren gett 
just dig och bli rent konkret delaktig i 
körens 100-årsfestligheter. Tillsammans 
bildar vi alla en stor jubileumskör. Otali-
ga är de praktfulla storverk kören fram-
fört under sina 100 år och på konsert-
programmet finns nu några av de allra 
bästa.

GÅ IN PÅ VÅR HEMSIDA och anmäl 
ditt intresse för att vara med i jubileums-
kören. Anmälan finns öppen från slutet 
av januari 2020. Varmt välkommen med! 

Jubileumskör

JUBILEUMSKÖR

Övning
Tisdag 2.6.2020 18-21
Tempelplatsens kyrka 

i Helsingfors

Konsert
Fredag 5.6.2020 19.00
Tempelplatsens kyrka 

i Helsingfors

PÅ REPERTOAREN BL A 

LACRIMOSA ur Mozarts Requiem
IN PARADISUM 
ur Faurés Requiem 

GLORIA och DOMINE FILI 
ur Vivaldis Gloria
QUI TOLLIS PECCATA MUNDI 
ur Puccinis Messa de Gloria
HYMN; LEAD KINDLY LIGHT 
ur Goodalls Eternal light 
ALLELUIA, SONG OF THE EARTH 
ur Forrests Jubilate Deo



Sing along

ORATORIEKÖREN VILL också un-
der sitt jubileumsår erbjuda intres-
serade två tillfällen till att pröva 

på hur det är att sjunga oratoriemusik 
i en stor kör. Vem som helst ges tillfälle 
att ställa sig i dagens Oratoriekörs led 
och tillsammans sjunga godbitar ur den 
breda oratorie repertoaren. 

VI GÖR DET HÄR för att öka intres-
set för oratoriemusik överlag och också 
för att ge eventuella framtida oratorie-
körsångare tillfällen att bekanta sig med 
vår kör och våra sångare. Kom och och 
ställ dig i leden och pröva på mäktig 
körsång.

DET FÖRSTA TILLFÄLLET ordnas tis-
dagen den 18 augusti 2020 i Tempel-
platsens kyrka och utgör samtidigt körens 
terminsstart för hösten 2020. Den 3 no-
vember är det dags för det andra till-
fället, likaså i Tempelplatsens kyrka. Vid 
dessa sing along-tillfällen får alla stämma 
in i  musik ur bl a Mozarts Requiem, Hän-
dels Messias, Faurés Requiem, Rutters 
Requiem, Bachs Johannespassion, Gjeilos 
Dreamweaver och många andra storverk.

INGEN FÖRHANDSANMÄLAN be-
hövs utan kom som du är!

Sing along

Har du alltid velat sjunga de klassiska storverken?

SING ALONG

Tisdag 18.8.2020 19.00
Tempelplatsens kyrka 

i Helsingfors

Tisdag 3.11.2020 19.00
Tempelplatsens kyrka 

i Helsingfors



Nytt juloratorium

HÖSTEN 2020 kulminerar Oratorie-
körens 100-årsjubileum. Kören inle-
der terminen med en körperiod och 

övar därefter regelbundet söndagar i cen-
trala Helsingfors. I november åker kören till 
Estland för körperiod II och söndagen den 
20nde december ordnas en storslagen jubi-
leumskonsert i Musikhusets konsertsal i Hel-
singfors. 

DEVISEN FÖR HELA jubileumsåret 
100 firar 100 förverkligas genom att en 
 Oratoriekör med 100 sångare uruppför ett 
nyskrivet juloratorium. Kören har beställt 
detta nya  juloratorium av en ung men redan 
renommerad internationell tonsättare. Med 
den här satsningen vill dagens Oratoriekör 
i sin profilering och verksamhet vara nyska-
pande, modern och mitt i musiklivets puls. 

JUBILEUMSKONSERTEN GENOMFÖRS 
i samarbete med bl a Wegelius Sinfonietta. 

Juloratorium

JULORATORIUM

Söndag 20.12.2020 17.00
Konsertsalen

Musikhuset i Helsingfors

Oratoriekören 
i Helsingfors

Wegelius Sinfonietta

INTRESSERAD ATT 
SJUNGA I MUSIKHUSET?

Terminen startar med ett 
kick off-tillfälle tisdag 18.8.2020

Körperiod I 29-30.8.2020

Körperiod II i Estland 
i mitten av november 2020

Anmälan öppnar 19.4.2020 på 
www.oratoriekoren.fi



100 vuotta!

ORATORIEKÖREN I HELSINGFORS juhlii 
100-vuotisjuhliaan vuonna 2020. Juhlia viete-
tään tunnuslauseella 100 juhlii 100:aa. Tämä 

tarkoittaa, että vuoden tavoitteena on koota sadan 
laulajan kuoro, joka juhlii 100-vuotiasta kuoroamme.

ME JUHLIMME KOKO VUODEN! Juhlimme kah-
den suuren ja loistavan konserttiproduktion myötä. 
Juhlimme musisoimalla pienemmällä kokoonpanolla. 
Kokoamme suuren juhlakuoron viettääksemme juhlia 
ja kutsumme kaikki kiinnostuneet sing along -tapah-
tumiin juhlimaan yhdessä nykyisen oratoriokuoron 
kanssa.

The Peacemakers
KEVÄÄN 2020 TEOKSEN The Peacemakers 
(2012) on säveltänyt Sir Karl Jenkins. Tämä teos 
 koskettaa jokaista. Oratoriekören aloittaa myös yh-
teistyön uuden kumppanin, Helsingin kamariorkeste-
rin, kanssa. Konserteissa nähdään myös valoinstal-
laatio ja nykytanssia.

OK Chamber
OK CHAMBER kamarikuoro - hänelle, jolta liikenee 
lisää aikaa kuorolaululle - aloittaa koemielessä ke-
väällä 2020. Kokoonpano toimii niinä aikoina vuo-
desta, jolloin suurella konserttikuorolla ei ole toimin-
taa. Kokoonpano toimii täysin projektipohjalta ja on 
avoin myös laulajille, jotka eivät aiemmin ole osal-
listuneet Oratoriekörenin toimintaan. Ohjelmisto kes-
kittyy kansainvälisesti ajankohtaisten säveltäjien uu-
teen ja hyvin soivaan kamarikuoro-ohjelmistoon. OK 
Chamberiä johtaa Håkan Wikman.



JUHLAVUODEN TÄRPIT

11.-12.1. Kuoroperiodi I

15.3. OK Chamber starttaa

21.-22.3. Kuoroperiodi II

16.4. Konsertti 
Turun tuomiokirkossa

18.4. Konsertti 
Temppeliaukion kirkossa

toukokuu 
OK Chamber harjoittelee

2.6. Juhlakuoron harjoitus

5.6. Juhlakuoron ja 
OK Chamberin konsertti 
Temppeliaukion kirkossa

18.8. Kick off & Sing along
Temppeliaukion kirkossa

29.-30.8. Kuoroperiodi III

3.11. Sing along 
Temppeliaukion kirkossa

marraskuu 
Kuoroperiodi IV Virossa

20.12. Juhlakonsertti 
Musiikkitalossa

Juhlakuoro
100-VUOTISJUHLA TARVITSEE myös juh-
lakuoron. Lukemattomat kuorolaiset ovat 
vuosien mittaan olleet tavalla tai toisella 
osallisina Oratoriekörenin toiminnassa. Juh-
lakuorossa heillä on kesäkuussa 2020 tilai-
suus laulaa jälleen, aikaisempien johtajien 
johdolla, osia muutamista pidetyistä mesta-
riteoksista, jotka vuosien varrella ovat olleet 
Oratoriekörenin konserttiohjelmistossa.

Sing along
HALUAMME MYÖS TARJOTA asiasta 
kiinnostuneille kaksi tilaisuutta kokeilla mil-
tä tuntuu laulaa oratoriomusiikkia suures-
sa kuorossa. Kuka tahansa saa tilaisuuden 
asettua nykyisen Oratoriekörenin riveihin ja 
laulaa yhdessä herkkupaloja laajasta orato-
rio-ohjelmistosta. Nämä sing along -tapah-
tumat ovat elo- ja marraskuussa 2020.

Uusi jouluoratorio
JUHLAVUOSI HUIPENTUU suurenmoiseen 
juhlakonserttiin Musiikkitalossa Helsingissä. 
Koko vuoden tunnuslause 100 juhlii 100:aa 
toteutuu silloin 100-henkisen Oratorieköre-
nin esittäessä uuden jouluoratorion. Kuoro 
on tilannut tämän uuden jouluoratorion nuo-
relta, mutta jo nyt arvossa pidetyltä kansain-
väliseltä säveltäjältä.

Kaikki juhlavuodesta kotisivullamme 
www.oratoriekoren.fi. 



ORATORIEKÖREN I HELSINGFORS 
(Helsinki Oratorio Choir) will cele-
brate its 100th anniversary jubilee in 

2020. The theme “100 celebrate 100” will 
bring together 100 singers to form a choir 
for our 100th birthday! 

WE WILL BE CELEBRATING throughout 
the whole year. 2020 will see us celebrate 
with two major concerts including perfor-
mances by a smaller ensemble, OK Cham-
ber. In addition to the jubilee choir, we invite 
all those interested to celebrate together 
with the current members of the choir in one 
or both of our sing-along events.

The Peacemakers
SPRING 2020 WILL SEE us perform Sir 
Karl Jenkins’ The Peacemakers (2012); a 
visceral piece which will touch all, perform-
ers and audience alike. This concert also un-
veils the new joint project between the choir 
and the Helsinki Chamber Orchestra, culmi-
nating in concerts which will feature not only 
music, but also contemporary dance and 
light installation. 

OK Chamber
OK CHAMBER – for those who have time 
for even more choir singing – will also have 
its first rehearsals in spring 2020. The en-
semble will work together when the oratorio 
choir is not rehearsing, and will be strictly 
project-oriented. It will be open to all, even 
those who have not already been a part 

It’s our 100th anniversary! 

JUBILEE YEAR 
SCHEDULE

11.-12.1 Choir weekend 
away I

15.3 OK Chamber 
first rehearsal

21.-22.3 Choir weekend 
away II

16.4 Concert in 
Turku Cathedral

18.4 Concert in 
Temppeliaukio church

May OK Chamber 
rehearsals

2.6 Jubilee choir rehearsal

5.6 Jubilee choir and 
OK Chamber joint concert 
in Temppeliaukio church



of the oratorio choir. The group will be re-
hearsed and conducted by Håkan Wikman, 
and feature a repertoire focusing on new 
and contemporary chamber choir pieces by 
internationally renowned composers. 

Jubilee choir
A 100 year jubilee celebration also needs a 
jubilee choir! We will be inviting choristers 
who have been involved with the oratorio 
choir in one form or another to join us again. 
With a concert in June 2020, the jubilee 
choir will see singers past and present per-
form under the batons of former conductors, 
and enjoy a selection of the popular master-
pieces that the oratorio choir has had the 
pleasure to perform over the years. 

Sing along
For those who are interested in experiencing 
what it is like to sing oratorio music in a 
large choir, we will be organising two oppor-
tunities to come and find out. Come along 
and sing some of the best bits of our broad 
oratorio repertoire with the current members 
of the choir. These sing-along events will 
take place in August and November 2020 
and all are welcome! 

Christmas oratorio
Our year of celebration will culminate in 
a grand celebratory concert in the Helsin-
ki Music Centre, where the theme for the 
whole jubilee year “100 celebrate 100” will 
come alive as the 100 singers of the ora-
torio choir perform a brand new Christmas 
oratorio. This specially commissioned piece 
is the work of an internationally renowned 
young composer – who will remain a secret 
for now… We look forward to celebrating 
with you in 2020!

 For more information 

on the jubilee 

celebrations, go to 

www.oratoriekoren.fi 

18.8 Kick-off & Sing-along 
session in 

Temppeliaukio church

29.-30.8 Choir weekend 
away III

3.11 Sing-along session in 
Temppeliaukio church

November 
Choir weekend away IV 

in Estonia

20.12 Jubilee concert 
in Helsinki Music Centre



Allt om jubileumsåret på

www.oratoriekoren.fi
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